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Nyhetsbrev 
Nyhetsbrevet kommer litt tett på julehøytiden, men det har 
blitt lagt inn endel ny funksjonalitet i det siste som vi ønsker 
at alle skal få informasjon om.

Elevadmin > Rapporter > Navnelister
Det er lagt til en ny rapport Søsken som gir oversikt over alle 
som er søsken ved skolen. Dette var en naturlig oppfølger til 
at det ble lagt til rette for å føre inn søsken for elever.

Mine sider > Brev
Menyvalget for å skrive formelle brev til elever er nå åpnet 
under Mine sider > Brev. Menyvalget er tilgjengelig for alle 
ansatte. Brevet gjøres tilgjengelig i iSkole for mottakerne, og 
det kan også sendes e-post som opplyser om brevet. Selve 
brevet sendes ikke som e-post av sikkerhetsmessige årsaker.

Prøveplan for elevene
Elevene kan få en oversikt over alle prøvene gjennom året fra 
Mine sider > Timeplan og lenken Prøveoversikt for skoleåret. Her 
vises alle prøvene som faglærerne har registrert fra Mine sider > 
Vurderinger.

Prøveplan for klasse
Lærerne kan få en rapport som viser oversikt over klassens 
prøveplan for hele skoleåret fra Mine sider > Rapporter og 
arkfanen Timeplan og Prøveroversikt klasse.
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PAS2 resultater 

Arbeidet med å hente 
prøveresultater fra PAS2 er 
godt i gang og vil være 
sluttført i god tid før 
sensuren faller.

Feide v1.6 

Nytt i Feide versjon 1.6 er at 
de har åpnet for sterk 
autentisering ved hjelp av 
enten kode sendt på SMS, 
eller kode sendt via en 
godkjenner applikasjon, for 
eksempel Google 
Autentisering. Benyttes SMS 
vil det medføre en kostnad 68 
øre per SMS, mens Google 
Autentisering er gratis. 
Sistnevnte krever at de
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Personal > Fravær
Det er åpnet for å føre dagfravær for ansatte. Rektor/
administrator, timeplanlegger og kontorgruppen kan føre 
fravær for ansatte. Tanken er at den ansatte melder inn eget 
fravær til skolen på morgen eksempelvis per telefon og det 
blir da ført inn. Det vurderes å legge til rette for å la den 
ansatte selv føre inn egenmelding for fravær. Dette vil kreve 
at skolen overvåker «kontrollsenteret» som omtales lengre ned 
i nyhetsbrevet. 

Personal > Rapport > Fravær
Rapporten gir oversikt over alt registrert fravær for de ansatte 
ved skolen.

Mine sider > Rapporter > Eget fravær 
Rapporten gir de ansatte oversikt over eget fravær i skoleåret 
frem til dagens dato.

Mine sider > Kontrollsenter
Kontrollsenteret er for rektor/administrator og 
kontorgruppen. Foreløpig gir kontrollsenteret oversikt over 

1. Hvilke ansatte som er meldt fraværende for dagens dato

2. Hvilke brev/varselbrev som er sendt fra iSkole og som ikke 
er åpnet av elev og/eller foreldre

3. Hvilke elevpermisjonssøknader som ikke er behandlet.

Mine sider > SMS
For de skolene som benytter seg av SMS-løsningen fra 
Transponder vil dette menyvalget være synlig for alle de 
ansatte og bringe brukeren rett til Transponder. 

Elevadmin > Rapporter > Personalia
Ny rapport som viser elevens navn, adresse, foreldre og deres 
adresse. Man kan kun ta ut rapporten for én elev av gangen.
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ansatte har en smarttelefon. 
Hvis man ønsker å ta i bruk 
sterk autentisering fra Feide må 
vi få beskjed slik at vi stenger for 
direkte pålogging i iSkole for 
deres skole.

God jul! 

Nå mot slutten av året vil vi 
benytte anledningen til å takke 
for det gode samarbeidet i 2015 
og si at vi ser frem til videre 
samarbeid til neste år! Vi ønsker 
dere alle en god jul!
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